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Opmerkingen naar aanleiding van de EMIR-enquête en verwachtingen van de Bank

Toepassingsveld
Belgische kredietinstellingen, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen,
beursvennootschappen, betalingsinstellingen en vereffeningsinstellingen (hierna “de instellingen”
genoemd), zoals gedefinieerd in artikel 2, leden 8 en 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van
het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters (hierna de “EMIR-verordening” of “EMIR” genoemd).

Samenvatting/Doelstelling
Via deze mededeling stelt de Bank de instellingen in kennis van haar bevindingen uit de EMIR-
enquête en zet ze haar verwachtingen uiteen met betrekking tot de regelingen die door de
instellingen moeten worden getroffen voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit
de EMIR-verordening.

Geachte mevrouw
Geachte heer

De Nationale Bank van België heeft in 2020 een enquête uitgevoerd onder 15 Belgische financiële
instellingen om na te gaan in welke mate zij voldoen aan de EMIR-verordening.

Deze 15 instellingen werden geselecteerd op basis van de materialiteit van hun derivatenportefeuille en
van hun rol als intermediair in het kader van EMIR. De steekproef bestond uit 7 kredietinstellingen,
2 beursvennootschappen en 6 verzekeringsondernemingen.

Bij haar beoordeling heeft de Bank zich gebaseerd op de antwoorden van de instellingen op de vragenlijst
van de enquête, evenals op hun EMIR-procedures en internecontroleverslagen en op de gegevens uit de
prudentiële rapportering en de transactieregisters.  De instellingen werden individueel op de hoogte
gebracht van de conclusies.



Mededeling – Blz. 2/2 NBB_2020_048 – 22 december 2020

De EMIR-verordening legt drie grote verplichtingen op aan marktpartijen die enige vorm van derivaten
aanhouden. De verschillende vormen van derivaten zijn opgenomen in deel C (punten 4 tot en met 11) van
bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende
markten voor financiële instrumenten (de zogenaamde MiFID II-richtlijn).

 Verplichting tot rapportering1 van alle derivatencontracten aan een transactieregister dat door
ESMA is erkend (artikel 9 EMIR).

 Verplichting tot clearing door een centrale tegenpartij van otc-derivatencontracten waarop deze
verplichting van toepassing is verklaard door ESMA2 (artikel 4 EMIR)

 Verplichting om risico-inperkingstechnieken toe te passen voor niet door een centrale tegenpartij
geclearde otc-derivatencontracten (artikel 11 EMIR), zoals bevestiging, dagelijkse waardering,
reconciliëren en uitwisseling van zekerheden3).

In deze mededeling wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen die uit deze
beoordeling naar voren zijn gekomen. Teneinde de kwaliteit te verbeteren van de regelingen die door de
onder toezicht staande instellingen zijn getroffen voor de naleving van de EMIR-verplichtingen, deelt de
Bank in deze mededeling haar kennis over de goede praktijken ter zake en maakt zij haar verwachtingen
ten aanzien van de onder toezicht staande instellingen kenbaar.  De Bank verwacht dat aan deze
aanbevelingen gevolg wordt gegeven vóór eind september 2021.

De Bank zal in de toekomst blijven toezien op de mate waarin de onder toezicht staande instellingen
voldoen aan de EMIR-verordening, door andere controleacties op te zetten.

Een kopie van deze mededeling wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling
gericht.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlagen:

1.  Beschrijving van de bevindingen van de enquête en aanbevelingen
2. Samenvattende tabel

1 Standaarden voor rapportering aan een transactieregister: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/104 van
de Commissie van 19 oktober 2016

2 TRN EMIR met betrekking tot instrumenten die onder de clearingverplichting vallen: IRS (EUR, GBP, JPY en USD)
Publicatieblad 2015/2205; IRS (NOK, SEK, PLN) Publicatieblad 2016/1178; Index CDS Publicatieblad 2016/592

3 TRN EMIR met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-
derivatencontracten: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie van 19 december 2012 en
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie van 4 oktober 2016


